Usnesení č. 5/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 9. 3. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí nabídku jk grant s.r.o. na zpracování projektu

na

biologicky rozložitelný odpad v obci Bělkovice-Lašťany na zajištění
kompostérů a štěpkovače z dotace dle výzvy Operačního programu
životního prostředí a schvaluje příkazní smlouvu ve výši 51 000Kč, kde
finanční náklady budou uznatelným výdajem poskytnuté dotace a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy – příloha č. 1
2.

Schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti parc. č. 1139 a 1140 v k.ú.
Lašťany – příloha č. 2

3.

Bere na vědomí nabídku společnosti ASEKOL/televize, radia/ na zpětný
odběr elektrozařízení dle podmínek smlouvy ze sběrového dvora

a

schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a smlouvu
o výpůjčce klecového kontejneru - příloha č. 3
4.

Bere na vědomí nabídku společnosti EKOLAMP

na zpětný odběr

elektrozařízení /zářivky, žárovky/ dle podmínek smlouvy ze sběrového
dvora a schvaluje smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního třídění - příloha č. 4
5.

Schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky odběru a zemního
plynu se společností Pražská plynárenská a.s. zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy – příloha č. 5

6.

Schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky odběru a zemního
elektřiny se společností RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy – příloha č. 6

7.

Revokace usnesení Rady obce Bělkovice-Lašťany č. 3 / 2015 bod 6
původní znění bodu 6:
Bere na vědomí nabídku společnosti STAVING engineering s.r.o. na
zahájení činnosti na zpracování dokumentů pro dokumentace pro územní
řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební řízení (DSP) a pro žádost o
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dotaci z ROP na revitalizaci okolí sportovního areálu a koupaliště
v Bělkovicích-Lašťanech a schvaluje smlouvu o dílo a zpracování žádosti
o dotaci v celkové výši 214 000,-Kč bez DPH, a to v souladu se
schváleným rozpočtovým provizoriem - příloha č. 5
nové znění bodu 6:
Bere na vědomí nabídku společnosti STAVING engineering s.r.o. na
zahájení činnosti na zpracování dokumentů pro dokumentace pro územní
řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební řízení (DSP) a pro žádost o
dotaci z ROP na revitalizaci okolí sportovního areálu a koupaliště
v Bělkovicích-Lašťanech a neschvaluje smlouvu o dílo a zpracování
žádosti o dotaci v celkové výši 214 000Kč bez DPH - příloha č. 5
8.

Bere na vědomí nabídku České pojišťovny a.s. „Pojištění podnikatele a
právnických osob“ s cenou 14 602Kč (původní dodatek z 30.10.2009 na
částku 9 700Kč) a schvaluje rozšíření smlouvy o uzavření dodatku k
pojistné smlouvě č. 52826313-17. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za
škody způsobené v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě
zákona o obcích, škody při výkonu veřejné služby v obci a škody
způsobené při výkonu funkce zastupitele, člena rady, místostarosty a
starosty a pověřuje starostu k podpisu dodatku pojistné smlouvy
č.52826313-17

9.

Bere na vědomí žádost paní Pavlíny Stejskalové o prodej pozemku k.ú.
Bělkovice p.č 117/1 a p.č.104/2 ze dne 26. 2. 2015

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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